
Weber.tec 911
(ex Deitermann Plastikol 1)

Aukstā veidā iestrādājama, plastiska, UV staru izturīga bituma masa ar šķiedrām un 
šķīdinātāju piedevu. Paredzēta lokano jumta klājumu salaidumu vietu, plaisu un burbuļu 
hidroizolācijai un remontam, kā arī izmantojama citu iekšējo un ārējo ēku konstrukciju 
hermetizācijai.
Piemērota bituma, metāla un visa veida minerālas izcelsmes pamatnēm.

Hidroziolējoša bituma jumtu remontmasa ar šķiedrām

Pozitīvās īpašības
• Iestrādājama aukstā veidā bez karsēšanas, izmantojama mitrām virsmām
• UV staru, ķīmiski agresīvas vides un sala izturīga, ar augstu adhēziju
• Piemērota horizontālām, slīpām, lokveida un pilnīgi vertikālām pamatnēm
• Sacietējot neplaisā, novērš pamatnes sadrupšanu

Iestrāde
• Apstrādājamai pamatnei jābūt stingrai, sausai vai mitrai un attīrītai no vielām, kas vājina saķeri: putekļiem un eļļām. Smilšainas virsmas jāgruntē 
ar Weber.tec 902 (ex Deitermann Plastikol 4 V). Bitumena oksidēšanās procesā veidojas skābas vielas, kas nelabvēlīgi iedarbojas uz cinkotām 
ūdens notekcauruļu virsmām, tāpēc tās nepieciešams aizsargāt, piemēram, ar bituma krāsu Weber.tec 905 (ex Deitermann Plastikol 2).

• Materiāls ir gatavs iestrādei. Aukstos laika apstākļos pirms iestrādes materiālu jāpatur siltā telpā.

• Iestrādi veic ar rokām, izmantojot robotu vai gludu špakteļlāpstiņu.

• Weber.tec 911 klāj vienā vai vairākās krusteniskās kārtās. Vienas kārtas biezumam nedrīkst pārsniegt 4 mm, kopējais slānis - 10 mm. Nākamās 
kārtas iestrādi var veikt tikai pēc pirmās kārtas nožūšanas. Ja pamatne ir mitra, Weber.tec 911 klājot intensīvi jāierīvē, lai ātrāk aktivizētu masā 
esošās saķeres piedevas. Iestrādājot Weber.tec 911 karstos laika apstākļos, var veidoties burbuļi, tāpēc materiāls jāklāj vairākās ļoti plānās kār-
tās, lai ūdens un citas izgarojošās vielas spētu iztvaikot no hidroizolācijas pietiekošā apmērā.

• Lai efektīvi labotu burbuļus vecos lokano jumtu segumos, burbulis krustveidā jāpārgriež un jāatloka tā malas. Burbuļa iekšpusi noslauka un tajā 
ieklāj vienu kārtu Weber.tec 911. Uzreiz pēc tam pie lipīgā slāņa cieši piespiež un nofiksē pārgrieztās burbuļa malas. Kad labotā vieta ir nožuvusi, 
ar materiālu pārklāj visu remonta laukumu.

Saistviela bitumens

Krāsa melna

Patēriņš apmēram 1,25 kg/m2/mm

Žūšanas laiks

līdz vieglai pārstaigāšanai un
nākamās kārtas iestrādei 2 diennaktis

mehāniskā izturība un 
ūdensnecaurlaidība 2-8 diennaktis

Iestrādes temperatūra +1O …+35OC

Iepakojums 1 kg, 6 kg, un 14 kg

Derīguma termiņš 24 mēneši

Tehniskie dati

SIA Saint-Gobain Celtniecības Produkti
Daugavgrīvas iela 83, Rīga, LV-1007
Tālrunis: +371 67 323 803
Fakss: +371 67 500 044
www.e-weber.lv
www.fibo.lv


